
UCHWAŁA NR XXXIX/345/2022 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie 
i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 

gmina Obrowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2, 3 lit. b i c oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.), w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 
2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1116), po uzyskaniu 
opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest gmina Obrowo, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do liczby godzin zajęć określonych w tabeli według 
następujących zasad: 

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dyrektora 

1. Dyrektor szkoły/przedszkola – od 1 do 9 
oddziałów 4 

2. Dyrektor szkoły/przedszkola – od 10 do 19 
oddziałów 3 

3. Dyrektor szkoły/przedszkola – od 20 do 29 
oddziałów 2 

4. Dyrektor szkoły/przedszkola – 30 i więcej 
oddziałów 1 

5. Dyrektor Podstawowej Szkoły Muzycznej I 
Stopnia 5,33 

§ 2. Wicedyrektorzy szkół zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych w wymiarze zajęć określonych w tabeli według następujących zasad: 

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
wicedyrektora 

1. Wicedyrektor szkoły/przedszkola – do 5 
oddziałów 12 

2. Wicedyrektor szkoły/przedszkola – 6 do 9 
oddziałów 11 

3. Wicedyrektor szkoły/przedszkola – 10 do 19 
oddziałów 10 

4. Wicedyrektor szkoły/przedszkola – 20 do 29 
oddziałów 9 

5. Wicedyrektor szkoły/przedszkola – 30 i więcej 
oddziałów 8 

§ 3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednio zastosowanie do nauczyciela, który obowiązki kierownicze 
pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko  dyrektora lub wicedyrektora. 
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§ 4. Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określone w ust. 1-3 mają zastosowanie: 

1) od pierwszego dnia objęcia przez nauczyciela stanowiska dyrektora lub wicedyrektora; 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono pełnienie 
obowiązków dyrektora lub wicedyrektora w zastępstwie. 

§ 5. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych 
w pełnym wymiarze godzin określa się w następujący sposób: 

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
1. Pedagog 22 
2. Pedagog specjalny 22 
3. Psycholog 22 
4. Logopeda 22 
5. Terapeuta pedagogiczny 22 
6. Doradca zawodowy 22 

7. 
Nauczyciel przedszkola i innej placówki 
przedszkolnej pracujący z grupą obejmującą 
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

25 

§ 6. Traci moc uchwała nr XIX/141/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 
doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Obrowo (Dz. Urz. Woj. Kuj-pom. z 2020 r., poz. 1950), zmieniona uchwałą nr 
XXIX/271/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 listopada 2021 r., w sprawie określenia zasad udzielania 
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli 
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 
młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo 
(Dz. Urz. Woj. Kuj-pom. z 2021 r., poz. 6015). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  z mocą od dnia 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1762 ze. zm.) polegającą na objęciu przepisem art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b pedagoga specjalnego, należało 
dokonać zmiany uchwały nr XIX/141/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo (Dz. Urz. Woj. Kuj-pom. z 2020 r., 
poz. 1950). 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 maja 2022r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1116) przepis art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy - Karta Nauczyciela 
w nowym brzmieniu stosuje się począwszy od roku szkolnego 2022/2023. W związku z tym nadano 
niniejszej uchwale wsteczną moc obowiązującą, tj. od dnia 1 września 2022 r. Możliwość nadania aktowi 
normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej dopuszcza przepis art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) pod 
warunkiem, że zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. W niniejszym 
przypadku warunek ten jest spełniony, tym bardziej że wprowadzana zmiana ma znaczenie jedynie 
formalne, nie powoduje bowiem realnej zmiany w sytuacji pedagogów specjalnych, którzy dotychczas 
traktowani byli jak pedagodzy i korzystali z pensum ustalonego dla tej grupy nauczycieli. 

Projekt niniejszej uchwały został przedstawiony do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Obrowo (na podstawie 
art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych). 
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